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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1كتاب الصالة ) - الموطأ
 وضوء غير وعلى السفر في النداء :بابما جاء في النداء للصالة، و  :كتاب الصالة: بابشرح: 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده  ،الحمد هلل رب العالمين
 ما جاء في النداء للصالة: :كتاب الصالة: باب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.

 باب ما جاء في النداء للصالة: :: كتاب الصالة-رحمه هللا تعالى-ى قال اإلمام يحي
 خشبتين يتخذ أن أراد قد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن

 خشبتين الخزرج بن الحارث بني من ثم ،األنصاري  زيد بن هللا عبد فأري  ،للصالة الناس ليجتمع بهما يضرب
 فأتى ؟للصالة تؤذنون  أال :فقيل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يريد مما لنحو هاتين إن :فقال ،ومالن في

 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر ذلك له فذكر استيقظ حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 .باألذان

 رسول أن -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عن
 ((.المؤذن يقول ما مثل فقولوا النداء سمعتم إذا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
رضي هللا تعالى - هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن
 يجدوا لم ثم األول والصف النداء في ما سالنا يعلم لو)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -عنه
 والصبح العتمة في ما يعلمون  ولو ،إليه الستبقوا التهجير في ما يعلمون  ولو ،الستهموا عليه يستهموا أن إال

 ((.حبوا ولو ألتوهما
سحق أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن  أبا سمعا أنهما أخبراه أنهما هللا عبد بن وا 
 وأنتم تأتوها فال بالصالة ثوب إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: يقول -رضي هللا عنه- ريرةه

 إلى يعمد كان ما صالة في أحدكم فإن ،فأتموا فاتكم وما ،فصلوا أدركتم فما ،السكينة وعليكم وأتوها ،تسعون 
 ((.الصالة

 أنه أبيه عن المازني ثم األنصاري  صعصعة أبي نب الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك عن
 غنمك في كنت فإذا ،والبادية الغنم تحب أراك إني: "له قال -رضي هللا تعالى عنه- الخدري  سعيد أبا أن أخبره
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 إال شيء وال إنس وال جن المؤذن صوت مدى يسمع ال فإنه ،بالنداء صوتك فارفع بالصالة فأذنت باديتك أو
 ".-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من سمعته" :سعيد أبو قال ،"مةالقيا يوم له شهد
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن
 ثوب إذا حتى ،أقبل النداء قضي فإذا ،النداء يسمع ال حتى ،ضراط له الشيطان أدبر للصالة نودي إذا)) :قال
 لم لما ،كذا اذكر ،كذا اذكر :يقول ،ونفسه المرء بين يخطر حتى ،أقبل التثويب قضي إذا حتى ،أدبر الصالةب

 ((.؟صلى كم يدري  إن الرجل يظل حتى ،يذكر يكن
 ساعتان" :قال أنه -رضي هللا تعالى عنه- الساعدي سعد بن سهل عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن
 ".هللا سبيل في والصف ،للصالة النداء حضرة :دعوته عليه ترد داع   لوق ،السماء أبواب لهما يفتح
 بعد إال يكون  ال" :فقال ؟الوقت يحل أن قبل يكون  هل ،الجمعة يوم النداء عن -رحمه هللا تعالى- مالك وسئل

 ".الشمس تزول أن
 ؟الصالة تقام حين اسالن على القيام يجب ومتى ،واإلقامة األذان تثنية عن -رحمه هللا تعالى- مالك وسئل
 يزل لم الذي وذلك ،تثنى ال فإنها اإلقامة فأما ،عليه الناس أدركت ما إال واإلقامة النداء في يبلغني لم" :فقال
 ذلك أرى  أني إال له يقام بحد ذلك في أسمع لم فإني الصالة تقام حين الناس قيام وأما ،ببلدنا العلم أهل عليه
 ".واحد كرجل يكونوا أن يستطيعون  وال والخفيف الثقيل ممنه فإن ،الناس طاقة قدر على
 :مالك قال ؟يؤذنوا وال يقيموا أن فأرادوا المكتوبة يجمعوا أن أرادوا حضور قوم عن -رحمه هللا- مالك وسئل

نما ،عنهم مجزئ  ذلك"  ".الصالة فيها تجمع التي الجماعات مساجد في النداء يجب وا 
 :فقال ؟عليه لمس   من أول ومن ،للصالة إياه ودعائه اإلمام على المؤذن متسلي عن -رحمه هللا- مالك وسئل

 ".األول الزمان في كان التسليم أن يبلغني لم"
 ،وحده وصلى ،الصالة فأقام أحد يأته فلم أحد يأتيه هل انتظر ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل :يحيى قال
 لنفسه فليصل انصرافه بعد جاء ومن ،الصالة يعيد ال" :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس جاء ثم

 ".وحده
 بذلك بأس ال" :فقال ؟غيره بإقامة يصلوا أن فأرادوا تنفل ثم لقوم أذن مؤذن عن -رحمه هللا- مالك وسئل
قامة إقامته  ".سواء غيره وا 

 لها ينادى نرها لم فإنا الصلوات من غيرها فأما الفجر قبل لها ينادى الصبح تزل لم: "-رحمه هللا- مالك قال
 ".وقتها يحل أن بعد إال
 فوجده الصبح لصالة يؤذنه -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر إلى جاء المؤذن أن بلغه أنه مالك عنو 

 .الصبح نداء في يجعلها أن عمر فأمره ،"النوم من خير الصالة" :فقال ،انائم  
 النداء إال الناس عليه أدركت مما اشيئ   أعرف ما: "قال نهأ أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالك عنو 

 ".بالصالة
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 المشي فأسرع بالبقيع وهو اإلقامة سمع -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنو 
 .المسجد إلى

 به أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصح ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 في كتاب الصالة: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ْم{ء أصلها الدعا :الكتاب مضى الكالم عليه، والصالة دعو لهم، وهي في أي أ [( سورة التوبة301)] }َوَصل ِّ َعَلْيهِّ
نى االصطالح: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، ومثل الصالة ال يع

نما ولذا ال تجدون في كتب المتقدمين تعا ؛المتقدمون بتعريفها كالطهارة والزكاة وغيرها ريف لألمور الظاهرة، وا 
يعنى المتأخرون؛ ألنه يتوقع في المتأخرين من آحاد المتعلمين من ال يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه األمور 

األحكام فرع عن  األحكام على هذه الحدود، إذ بنون الواضحة، وهم يذكرون هذه الحدود؛ ألنهم سوف ي
 ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم. ،ويذكرون الحد الجامع المانع ،التصورات، فيتصورون المحدود

على كل حال الصالة ليست بحاجة إلى تعريف إال إذا وردت في نص محتمل، إذا وردت في نص محتمل في 
ن كان صائم   ا))فإن كان مفطر  ة الداعي إلى الوليمة: في إجاب -عليه الصالة والسالم-مثل قوله  ا فليطعم، وا 

ما المراد بالصالة هنا؟ هل هي الدعاء، أو يصلي ركعتين ويمشي؟ نعم  ؟نحتاج إلى بيان هذه الصالة ((فليصل   
مرادة إذا األكثر على أنه الدعاء، الصالة اللغوية، نعم، وقال بعضهم بأن المقصود الصالة الشرعية؛ ألنها هي ال

تكلم فيه أهل العلم؛ ألنه إلى أن يتكلم فيه، تكلم فيه الشراح، أطلقت، يصلي ركعتين ويمشي، فمثل هذا يحتاج 
 محتمل.

الوضوء الشرعي، وفي بعضها ما يدل  -وهو األصل-الوضوء: جاء في النصوص، بعض النصوص يراد به 
إلى التعريف عرف، إذا خشي خفاء األمر على  على أن المراد به الوضوء اللغوي، على كل حال إذا احتيج

ال بيان البينات يضاح الواضحات ليس من طريقة المتقدمين، ما تجد في كتب األئمة تعاريف  ،المتعلم يبين، وا  وا 
أول ما يبدءون في كتب  ، ما تجدون مثل هذا، كتاب الصالة، ما تجد فيها تعاريف، حدود، لغة واصطالحاأبد  

ف الصالة، نعم قد يحتاج في بعض المواضع إلى التعريف مثلما ذكرنا، أما عند عدم الحاجة المتأخرين في تعري
 للسلف. اوتسويد األوراق بمثل هذا اتباع   ،فال داعي لتكثير الكالم

 لصالة:ما جاء في النداء ل :باب
ولِّهِّ{ : اإلعالماألذان، واألذان في اللغةالنداء: هو   :ه في االصطالحو وعرف [( سورة التوبة1)] }َوَأَذاٌن م َِّن ّللا ِّ َوَرس 

أو قرب الشروع في الصالة، على الخالف بين أهل العلم في األذان هل هو للوقت  ،أنه اإلعالم بدخول الوقت
يذان بالدخول في الصالة، و  ألكثر على أنه لدخول الوقت، إعالم بدخول الوقت، واإلقامة إعالمأو للصالة؟ وا ا 

 .المقضية كما في حديث نومهم عن صالة الصبح قد تقدم يدل على أن األذان للصالةلكن التأذين للفائتة 
 ......طالب:
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من يعلم بدخول وقت الصالة في مثل هذا الظرف؟ كلهم حاضرون، نعم، لكن قد يقول  ؟لكن من يدعو نعم،
ال المسألة خالفية بين على كل حللشروع في الصالة، قائل: إنهم متفرقون لكثرتهم، فلوال األذان ما تم جمعهم 

 أهل العلم.
و ا{واألذان جاء ذكره في القرآن  اَلةِّ اتََّخذ وَها ه ز  اَلةِّ مِّن  [( سورة المائدة85)] }َوا َِّذا َناَدْيت ْم إَِّلى الصَّ }إَِّذا ن ودِّي لِّلصَّ

م َعةِّ َفاْسَعْوا ان أو اإلمامة؟ اختلف في ذلك والخالف بين أهل العلم هل األفضل األذ، [( سورة الجمعة9)] {َيْومِّ اْلج 
أهل العلم على أقوال ثالثها: أن من علم من نفسه أنه يقوم بحقوق اإلمامة على وجه التمام فاإلمامة في حقه 

عليه الصالة -ولذا توالها النبي  ؛أفضل، يعني إذا كان هو أمثل القوم وأوالهم تكون اإلمامة في حقه أفضل
 معروف. ، والمسألة الخالف فيها-والسالم

النداء بالقول، بالصيغ المعروفة، الواردة الثابتة، اختير القول وقدم على الفعل لسهولة القول، وتيسره لكل أحد في 
كل زمان ومكان، لكن لو كان التأذين بالفعل كيف يتم؟ ال بد أن يكون بشيء ينبه الناس، إما على ضوء ما 

يجمعون به الناس إلى الصالة، فقال بعضهم:  اتمعوا ليقرروا أمر  اختلفوا فيه في هذا الحديث في رواياته أنهم اج
، ثم تفرقوا ولم يحصل االتفاق فأري ا، وقال بعضهم: لو اتخذنا نار  ا، وقال بعضهم: لو اتخذنا بوق  اس  لو اتخذنا ناقو 

 عبد هللا بن زيد األذان.
: أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: يقول عبد هللا بن زيد: "طاف بي وأنا نائم رجل وبيده ناقوس فقلت له

عليه -فأخبر النبي  ،نجمع به الناس للصالة، فقال: تقول: هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، إلى آخره
، ال -عليه الصالة والسالم-بهذا ثبت األذان، بتقرير النبي  ))ألقه على بالل((بما رأى، فقال:  -الصالة والسالم

 فثبت األذان. -عليه الصالة والسالم-أقرها النبي  الرؤيا، فالرؤيا ال يثبت بها شرع، لكن بمجرد
مخرج في السنن عند أبي هو و  ،مرسل "قال أنه"األنصاري  "سعيد بن يحيى عن مالك عنحدثني يحيى "يقول: 

ع من الصحابة، وقد صحيح بمجموعه، موصول عن جم، فالحديث داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد ال بأس بها
 جماعة من الصحابة، بألفاظ مختلفة، ومعان   -أعني قصة عبد هللا بن زيد في بدء األذان–روى هذه القصة 

 يعني ليس فيها شيءتواترة، وهي من وجوه حسان، انتهى، كما يقول ابن عبد البر: واألسانيد في ذلك م ،متقاربة
يعني لما  "أراد قد -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: أنه قال"الصحيحين على تفصيل جمل األذان، في 

وقد كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى لها، لكن يتوقعون أن  كثر الناس،
س النصارى، وقال بعضهم: مثل ناقو  افي ذلك فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوس   االوقت دخل فيجتمعون فتكلموا يوم  

مثل بوق اليهود، إلى آخره، فأري عبد هللا بن زيد بن عبد ربه األذان، وهو غير عبد هللا بن زيد بن  ابل بوق  
عاصم، وقال بعضهم: إن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه راوي األذان ال يحفظ عنه إال حديث األذان، لكن الحافظ 

 جزء، أشار إلى ذلك في اإلصابة في ترجمته. ابن حجر في اإلصابة يقول: جمعت له ستة أحاديث أو سبعة في
ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني  "ن الخزرجثم من بني الحارث ب ،زيد األنصاري  فأري عبد هللا بن"

 ماالحارثي، أو العكس؟  ،خزرجي، الترتيب أن نقول: عبد هللا بن زيد األنصاري نعم الخزرجي ،حارثي ،أنصاري 
أردت أن تورد نسبتين لواحد متداخلتين؟ تبدأ بالكبرى ثم الصغرى؛ ألنك إذا بدأت القاعدة في مثل هذا إذا 
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بالصغرى ما احتجت للكبرى، إذا بدأت بالصغرى لم تحتج إلى الكبرى، معروف أن الحارثي من الخزرج من 
من قبيلة  األنصار، نعم، إال أن توجد هذه النسبة في أكثر من قبيلة، إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر

 ؟مثال ذلك ،فتورد الكبرى 
 ......طالب:

 بني سعد مثل السعدي، من المتقدمين في أكثر من قبيلة، نعم. عصيم، وهكذا قل ،عتيبةنعم من تميم ومن 
ال فاألصل أن الصغرى  على كل حال إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة تبين بعدها الكبرى، وا 

 .استقلت بهتغني عن الكبرى إذا ا
رجل ومعه  -وهو نائم-يعني طاف به  "النوم فيأري خشبتين " خشبتين ، أري عبد هللا بن زيداشهد العقبة وبدر  

فيخرج منهما  ،هما الناقوس، وهما عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها :خشبتان، والخشبتان
األذان الشرعي؟ يعني المثال الحي العملي بعض صوت، فهل يحسن استعمال مثل هذا لتنبيه الناس؟ أو يكتفى ب

معه أو  اوهذا موجود عند كبار السن، بعض كبار السن، صالة الفجر يضرب عمود الكهرباء بعص   ،الناس
إن هذا ال داعي له اكتفاء  باألذان؟ أو نقول: هذا من أجل إيقاظ النائم، وقدر على الزائد، زائد  :حديدة، هل نقول
 ،يعني ال يتعبد به، إنما هو من باب معلوم العلة، كما تمر على إنسان وتوقظه ،يقال بمشروعيتهعلى األذان وال 

مثل تمنع  :نقول ماذامن العمود الكهربائي منبه للحي، نعم،  ه منبه خاص له، فهذه القصبة، قصبةأو تجعل ل
ن ك ،هذه التصرفات أو ال مانع منها؟ يعني كثير من الناس ال يسمع األذان ان تحت المنارة، يعني في غرف وا 

هللا المستعان، نعم، نقول: هل  ،ونوافذ ومكيفات، ال يسمع األذان مع النوم، مع السهر بعد، والحرص بعد
نقول: هذه معقولة العلة وال أو ؟ اخاص   ااإلنسان منبه   كما يضع ؟يحتاجون إلى قدر زائد من المنبه غير األذان

وأنها نوع من النداء للصالة أو األذان المشروع، ال،  ،إليها، على أن ال يتعبد بها مانع من استعمالها عند الحاجة
 إنما هي بمثابة المنبه الخاص.

 .......طالب:
فيه صوت وطنين، وفيه إطراب، فيمنع من  ،ألن الجرس فيه جهتان هو؟ ماالممنوع  الجرس ؟ه الجرسفي ماذا

 يأتيني مثل صلصلة الجرس(( ا))أحيان  ، وقد شبه به الوحي، نعم، ال إطراب فيه فال يمنعما جهة اإلطراب، أما 
ة فالجرس له جهتان، جهة محمودة، وجهة مذمومة، فمن الجهة المحمودة شبه به الوحي، ومن الجهة المذموم

، مع األسف أن النواقيس تدق والناس يصلون في مساجدهم اآلن من جاء النهي عنه، إذا كانت مطربة
يمنع بال شك، وهذا تشبيه للمساجد بالكنائس، فأقول: إن وجه تشبيه الوحي بالجرس أو بصلصلة الت، هذا االجو 

هذا ال  ،ينبه فقط ،رس ولو سميناه بجرس لكنه ما يطربالجرس من الجهة التي ال إطراب فيها، فإذا وجد ج
 يدخل في المنع.

هذا يقول: أدركت ذلك من خمس  ساعة؟هذا يقول: بالنسبة لنفط مكبرات الصوت في الحرم قبل األذان بثلث 
 عشر سنة أو تزيد؟
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إذا كان يراد به أنه قدر زائد على ما شرعه هللا من األذان واإلعالم بدخول الوقت ال سيما مع انتظامه  على كل  
وهو منتظم ينبغي أال ينفط، إذا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أنه لتنبيه من وجد في الحرم وبحاجة إلى 

، على كل حال مسألة الفحص مسألة عادية وليست شرعية سهلة، لكنها تتم بغير انتظام، في مثال   خرجلي وضوء
ويوقظ الناس  كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحراتي، يطوف على الناس قبل أذان الصبح بساعة مثال  

 في رمضان، بالطبول؟
 طالب:.......

وما ورد  -وهلل الحمد-الشرع واضح  أن ل يزيد األمر، على كل حال المسألةنعم، هذا يزيد األمر، إن كان بالطبو 
 ؟، نعمبينفيه 

 طالب:.......
 المهم يغير موقفه الذي أذن فيه، ال يستعمل المكبر؟

الناس   ان، ال لو يغير محل األذان ويدعوعلى كل حال المقصود أنه يغير مكانه، ما يكون في محل األذ
بينه وبين األذان، وفي غير محل  ال يكون له صلة باألذان، يكون هناك فاصل فقطوف، معر للصالة هذا أمر ب

ما يقوله في مكانه، في وسيلته التي يؤذن بها، هذا  هعليه، المقصود أن ازائد   اقدر   ؛ لئال يزيد في المشروعاألذان
 .قدر زائد

 طالب:.......
تكون  اإذا زاد حروف  ، نعم؟ المقصود نشأ من جراء المدودت ،اتمطيط بحيث يخرجه عن المألوف، بحيث يزيد حروف  

ومد الباء  اهللا أكب :، كل حرف له قدر معين من المد، لذلك لو قالتمنع المدود ،هذه الحروف ناشئة من المدود
 ر عندهم في اللغة الطبل.اكبالمعنى، األر، نعم، هذا ينقلب اأكب

ويوجد في القرى وفي األرياف أمور مشكلة، يكثر عند  ،ثيرةعلى كل حال أخبار المؤذنين وقصص المؤذنين ك
 هوال يصح؛ ألن ،رسوَل هللا، هذا كثير، األذان بهذه الطريقة ال يجزئ  اكثير من المؤذنين العوام: أشهد أن محمد  

 عن أمور تحيل المعنى. فضال   ،لخبرما جاء ا ،الجملة تحتاج إلى خبر
 "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول يريد مما لنحو   هاتين إن :فقال ،أري خشبتين في النوم"يعني  "خشبتين"
أهمه األمر فرآه  -عليه الصالة والسالم-همه األمر، عبد هللا بن زيد لما انصرف ورأى بعد أن رأى اهتمام النبي أ 

 ؟للصالة ؤذنون ت أال "؟للصالة تؤذنون  أال :فقيل -صلى هللا عليه وسلم-لنحو مما يريد رسول هللا "في النوم، 
 فأتى" بتربيع التكبير من غير ترجيع، ، هللا أكبر، تقول: هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر :وأسمعه األذان، قال

))إنها : -عليه الصالة والسالم-فقال له النبي  ،"ذلك له فذكر ،استيقظ حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 ."باألذان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأمر" أنها مجرد رؤيا، وبهذا اكتسبت الشرعية، ال لرؤيا حق((

وهذا أذان بالل، واختاره جمع من  ،وألقاه على بالل ،بتربيع التكبير: يعني: هللا أكبر أربع مرات من غير ترجيع
إال هللا، أشهد أال إله  هللا أكبر، أشهد أال إله ،هللا أكبر، هللا أكبر ،جملة، هللا أكبر ةأهل العلم, وجمله سبع عشر 

رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على  ارسول هللا، أشهد أن محمد   اإال هللا، أشهد أن محمد  
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هو الذي ال إله إال هللا، خمس عشرة جملة، هذا بالنسبة لألذان  ،هللا أكبر ،الفالح، حي على الفالح، هللا أكبر
 أذان بالل.

األذان بتثنية التكبير، ال تربيع التكبير، مع  -عليه الصالة والسالم-رة، وقد علمه النبي هناك أذان أبي محذو 
ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، واختاره جمع من أهل  ،الترجيع، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض

 ة.هل المدينة، وذاك عليه عمل أهل مكالعلم، وكالهما صحيح ثابت، وهذا عليه عمل أ 
 ......:.طالب

الترجيع مع التثنية، مع تثنية التكبير، والتربيع، تربيع التكبير ليس معه  ..، هو خالف السنة،هو الترجيع ،ال
ترجيع، وعلى كل حال هذا ثابت وهذا ثابت، أذان بالل ثابت، وأذان أبي محذورة ثابت، فلو اعتمد المؤذن 

وما اعتادوه فال مانع، ولو اعتبر هذا  ،يه العرف في البلدلمخالفته ما جرى عل أحدهما على أال يحدث تشويش  
مثل ذلك التشويش ال بأس ومرة بأذان أبي محذورة على أال يحدث  ،من اختالف التنوع نعم، وأذن مرة بأذان بالل

 .-إن شاء هللا تعالى-
 ......:.طالب

بر، هللا أكبر، األصل أن يقول المؤذن ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، هللا أك ،، بصوت منخفضاال، الشهادتين مع  
هللا  ،هللا أكبر قال: هللا أكبر ،فإذا قال المؤذن: هللا أكبر ،كذا: هللا أكبر هللا أكبر، بدليل حديث إجابة المؤذن

 أكبر، هذا استنبط منه أهل العلم أن التكبير الجملتين بنفس واحد.
صلى هللا - هللا رسول أن الخدري  سعيد أبي عن ثياللي يزيد بن عطاء عن شهاب ابن عن مالك عنوحدثني "

يعني  ))إذا سمعتم((ألنه قال:  ؛إذا سمعتم: ظاهره اختصاص اإلجابة بالسمع "((سمعتم إذا)) :قال -عليه وسلم
تجيب؟ مربوط  أم النعم، تجيب  ؟لو رأيت المؤذن في المنارة في وقت دخول الوقت، لكنك ال تسمع ماذا يقول

مثل ما يقول، ما قال: مثل ما قال، قال:  ((يقول ما مثل فقولوا -وهو األذان– النداء إذا سمعتم)) (())إذا سمعتم
قولوا مثل ما يقول، استدل به أهل العلم يعني اإلتيان بالماضي دون المضارع يفيد ويشعر بأن اإلجابة إجابة كل 

ا: إذا عني لو قال: فقولوا مثل ما قال، قلنجملة بعد قول مقالتها من قبل المؤذن، مثل ما يقول؛ ألن المضارع ي
ما ال للماضي،  والمضارع للحال ولالستقبال أجبناه، لكن مثل ما يقول، نكون حينئذ  انتهى المؤذن أذنا مثله، و 

مثل ما قال وانتهى، إنما يفيد أن تكون كل جملة من المجيب بعد كل جملة من المؤذن، إال شخص  :قال
انتهت صالته إال في آخر األذان، نعم أو مشغول بأمر أو كان في موضع ال يمكن  ، والمشغول بصالة مثال  

، السنة فات محلها اإلجابة فيه، فإذا خرج يجيب المؤذن، إذا انتهى المؤذن قبل أن يشرع المجيب ما يجيب
 .والمؤذن في أواخر األذان يجيبه خالص، لكن لو انتهى المصلي أو خرج من الدورة مثال  

على اإلقامة؛  االنداء هو األذان، واألذان كما يطلق على اإلعالم المعروف بدخول الوقت يطلق أيض   النداء،
إال أن جمع من  مومه يشمل اإلقامة،المراد األذان واإلقامة، فهذا النص بع ))بين كل أذانين صالة((ألنها أذان، 

الحدر نعم، فال يتسنى للمجيب أن يجيب المؤذن  اء المقيم؛ ألن اإلقامة مبنية علىور أهل العلم ال يرون الترديد 
 إال أن يوافقه.
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مثل الذي يقول، من صيغ العموم، هذا يقتضي أن توجد  (ما)مثل  ))إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول((
حي على الصالة، حي على الفالح، يقول  :المطابقة بين قول المؤذن وقول المقيم إال أنه استثني من ذلك قول

 مجيب بدلهما: ال حول وال قوة إال باهلل.ال
ال حول  ،يعني يقول المجيب: حي على الصالة ؟وما جاء في الحيعلتين ،لهذا الحديث وهل يجمع بينهما امتثاال  

 نعم؟حي على الفالح،  ،من حي على الصالة وال قوة إال باهلل؟ أو يقول: ال حول وال قوة إال باهلل بدال  
 طالب:......

 ا؟يجمع بينهميعني ما 
 ......:.طالب

فيه تخصيص؟ نعم، مثل ما  :هو جاء ما يخص الحيعلتين بقول: ال حول وال قوة إال باهلل، لكن هل نقول ،ال
نقول في قول المأموم: ربنا ولك الحمد، بعد قول اإلمام: سمع هللا لمن حمده، يعني هذا بديل للمأموم، وهنا بديل 

وهذا يشمل جميع الجمل، ثم يقول بعد ذلك ما  ،المؤذن، أو نقول: يجمع بينهمامن قول اإلمام و  يب، بدال  للمج
 يخص المجيب ال حول وال قوة إال باهلل، نعم.

 ......:.طالب
قريب منك، بل قد يكون في بلد آخر، المؤذن ب وليس ،اسطة آلة، األصل أنك ما تسمعهنعم، إجابة المؤذن بو 

ذا كان  -يعني ما هو مسجل- ا؟ نعم، يعني إذا كان حي  أم الدد يؤذن في المسجد الحرام وأنت هنا، تر  يردد، وا 
هو يؤذن ،ؤذن بآلة ما يردد، أما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه كأنه يؤذن في مكبر، هو مؤذن ي مسجال  

 مكبر.اآلن كأنه أذن في 
))إذا ن الحديث ينتهي بقوله: مدرجة، وأ (المؤذن) :ادعى ابن وضاح أن كلمة ((فقولوا مثل ما يقول المؤذن))

أن اإلدراج ال يثبت بمجرد بوالمؤذن مدرجة لإليضاح والبيان، وتعقب سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول(( 
فقولوا مثل ما يقول )) :هاودبل ال بد من دليل يدل عليه، واتفقت روايات الصحيحين والموطأ على وج ،الدعوى 
لهذه الدعوى،  اتبع   اغيرهما، وال دليل على اإلدراج، وصاحب العمدة حذفهو هي موجودة في الصحيحين  ((المؤذن
 نعم؟

 طالب:......
ولعل هذا في النسخة التي  ،، ابن حجر يقول: حذفها صاحب العمدة فلم يصب، نعم..هذه زيادة من بعض
 هللا أعلم. ،أدري  الوقعت البن حجر، 

 ......:.طالب
فقولوا، العطف بالفاء يقتضي  :يعني إذا قاللمتفق عليها الصحيحين الصغيرة، االعمدة إذا أطلقت المراد بها  ،ال

 "لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدإذا قال: سمع هللا في: " للفراغ من جملته مباشرة مثل ما يقاأن تقولها بعد ا
، لمن حمده هللا سمع :ام قالهذا إم ))إنما جعل اإلمام ليؤتم به((الشافعية يقولون: إذا قال: سمع هللا لمن حمده، 
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أنه ال فاصل بين  تعقيبه مباشرة، يقضي تضيقع؟ لكن العطف بالفاء التي تالمان ماسمع هللا لمن حمده،  :قل
 ربنا ولك الحمد. :سمع هللا لمن حمده، وقول المؤذن :قول اإلمام

 صالح أبي عن -شامبن الحارث بن ه- الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي عن مالك عنوحدثني "يقول: 
 يعلم لو)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن -اسمه عبد هللا بن ذكوان- السمان
االقتراع، يعني  :االستهام "((الستهموا عليه يستهموا أن إال يجدوا لم ثم ،األول والصف النداء في ما الناس

( سورة 343)] }َفَساَهَم َفَكاَن{االقتراع و على الصف األول،  التزاحم اويحصل أيض   ،يحصل التزاحم على األذان
من وجوه الترجيح واألولوية بأن يستووا في معرفة الوقت، وفي  انعم، ومعنى ذلك إذا لم يجدوا شيئ   [الصافات

الصوت، وغير ذلك من شرائط األذان ومكمالته إذا لم يوجد مرجح، وهذا المرجح ال بد أن يكون لمصلحة 
إذا  ااستويا من كل وجه االقتراع، فالقرعة، أيض   ،ن، إذا وجد مرجح ما فيه مزاحمة، لكن إذا لم يوجد مرجحاألذا

))لو يعلم الناس ما في النداء دخلوا المسجد دفعة واحدة، نعم وتزاحموا على الصف األول فاالقتراع، هذا االقتراع 
 وا((.ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهم ،والصف األول

 حكم اإليثار في مثل هذا:
تزاحم اثنان على األذان وقد استويت من جميع الوجه، وقال واحد: أنا أتنازل لك، ومثله لو وجد مكان يسع 

أن عندهم  ؟ثرك بهذا المكان، اإليثار في مثل هذاأؤ شخص في الصف األول ودخل اثنان دفعة واحدة وقال: أنا 
مكروه،  :يجوز، ال يكفي أن نقول ال اإليثار في الواجباتفي حكم القربة،  ف  على اختالمكروه اإليثار في القرب 

ْم َخَصاَصٌة{اإليثار في المباحات مطلوب اإليثار في السنن مكروه، نعم،  ْم َوَلْو َكاَن بِّهِّ هِّ وَن َعَلى َأنف سِّ  }َوي ْؤثِّر 
دخلوا دفعة واحدة في مكان  أبيه مثال  وجد مصلحة راجحة، والقربة مندوبة، شخص مع لكن إذا  [( سورة الحشر9)]

وآثره في هذا  ،للتأليف، شخص كبير في السن مثال   واحد، فقدم أباه، نقول: اإليثار في القرب مكروه، أو مثال  
المكان، نعم، أو لكونه أرفق به، تصور أن الصف طويل، وهذا الكبير يشق عليه أن ينتقل إلى الجهة األخرى، 

؛ ألن الشرع والدين دين توازن، يعني -إن شاء هللا-يحصل له من األجر أكثر مما ترك فآثره به، ال شك أنه 
يستهموا  ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه(())هناك ما يدل على ما يقابلها،  ايحث على هذه األمور، لكن أيض  

باب النداء، أو الصف ألن اإلمام مالك وضع الحديث في  ؛النداء؟ النداء أمالصف األول  ؟ماذا ىعل ،عليه
من الخير ))في بعض الروايات: و  (())لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ؟األول باعتباره أقرب مذكور

))الستهموا مع أنه في رواية عبد الرزاق عن مالك:  ،ما قال: عليهما ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه(( ،والبركة
والصف  شيء واحد، والذي تقدمه أمران: النداء وعليه إال أن يستهموا عليه(())لكن رواية الصحيحين:  عليهما((

على سبب األجر الذي هو النداء والصف  أماألول، نعم، لو يعلم الناس على األجر،  يستهمون على األجر 
األول، ما يحصله إال واحد، هو ال شك أن االستهام على النداء والصف  ،يمكن يستهمون عليه الاألول؟ األجر 

وال بد من إيجاد ما يشمل األمرين شيء  يستهموا عليه((أن ))نعم، االستهام على النداء والصف األول، وقال: 
أي على ما ذكر من النداء والصف  ،: ليستهموا عليهولقيصح أن يعود عليه الضمير، فن ،نيشمل األمري ،واحد
 الستهموا يعني القترعوا. .األول
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 ......:.طالب
وهي أمور  [( سورة الفرقان95)] }َوَمن َيْفَعْل َذلَِّك{ [( سورة الفرقان99)] }ي َضاَعْف{ دة، لكن هات لها مثالمجو  نعم،

لُّ َذلَِّك َكاَن َسي  ئ ه {  ،ثالثة، نعم ، لكن ال بد أمور كثيرة، على كل حال هو وارد في اللغةو  [( سورة اإلسراء15)]}ك 
ما في  ((التهجير في ما يعلمون  ولو))الضمير،  يعود عليه من تأويل شيء يجمع هذه األمور يصح أن

التهجير: يعني التبكير إلى الصلوات كلها، أو التبكير إلى صالة الظهر في وقت الهاجرة، نعم، هما قوالن نعم، 
 لكن منهم من يقول: يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت الهاجرة، فهو حث على التبكير إلى صالة الظهر.

سارعوا، وسابقوا، مع أن و  ،استبقوا دنا:نالستبقوا إليه، استبقوا، ع ((إليه الستبقوا ولو يعلمون ما في التهجير))
االستباق الحسي يلزم عليه سرعة المشي، السرعة في المشي، وهي منهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي 

 .لتهيؤ للتبكيرو ايليه، فالمراد به االستباق المعنوي، االستباق المعنوي، وه
على اليدين  ايعني مشي   ((احبو   ولو ألتوهما والصبح -وهي صالة العشاء- العتمة في ما يعلمون  ولو))

وال ))ما جاء النهي عن تسميتها العتمة؟  العتمة صالة العشاء ((ا))ألتوهما ولو حبو  والرجلين كما يفعل الطفل، 
نعم، المداومة  ولو يعلمون ما في العتمة(())هذا الحديث نعم جاء في  ((تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم

 .))ال تغلبنكم األعراب((ينسى، نعم بدليل الغلبة،  (العشاء)يعني كون االسم  ،تسميتهعلى 
 ......طالب:

، وجاءت "-صلى هللا عليه وسلم-أعتم رسول هللا ": اجاء النهي عن تسمية العشاء العتمة، وجاء أيض   وه
تمة، هو النهي محمول على االستمرار، االستمرار بحيث يغلب االسم األعرابي على االسم أحاديث في الع

 ال بأس. االشرعي، أما كونها يطلق عليها أحيان  
سحق أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عنوحدثني "ثم يقول:   أخبراه أنهما هللا عبد بن وا 

ثوب بالصالة،  "((بالصالة ثوب إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسو قال: يقول هريرة أبا سمعا أنهما
من ثاب إذا رجع، ثم صار يطلق على قول  ،أقيمت الصالة، إذا ثوب بالصالة، ثوب: األصل التثويب :يعني

 .، هذا التثويب على ما سيأتيالصالة خير من النوم :المؤذن في صالة الصبح
في البخاري:  ((السكينة وعليكم وأتوها -يعني تسرعون - تسعون  نتموأ تأتوها فال ))إذا ثوب بالصالة

ة ، بين السكيناكر على سبيل التأكيد، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرق  وهو بمعنى السكينة، وذ   ((والوقار))
 وخفض الصوت، وعدم االلتفات، ،كغض البصرالسكينة في الحركات، والوقار في الهيئة  والوقار فرق، وأن
عليكم "حال، وضبطها القرطبي بالنصب  :خبر، والجملة :مبتدأ مؤخر، وعليكم :، السكينةوعليكم السكينة  

اء؛ واستشكل دخول الب ))بالسكينة((عليكم السكينة ، وجاء في البخاري: " فيكون منصوب على اإلغراء، السكينةَ 
مبنفسه  متعد   هألن ك  رُّ ْم اَل َيض  ْم َأنف َسك  استشكل؛ ألنه األصل أنه يتعدى بنفسه،  [( سورة المائدة308)] {..}َعَلْيك 

ثبوت الباء في أحاديث كثيرة، وأورد يقول ابن حجر: فيه نظر لواستشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء، لكن 
 عدة أحاديث كلها بالباء.
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ذا ما جاء بيانه في آخر العلة في ه ((فال تأتوها وأنتم تسعون )) ((فأتموا فاتكم وما ،فصلوا أدركتم فما))
والمصلي يشرع له أن يكون  ،إذا كان في صالة ((الصالة إلى يعمد كان ما صالة في أحدكم فإن)) ،الحديث
فما ))ألنه في صالة، ولذا نهي عن تشبيك األصابع قبل الدخول في الصالة،  ؛وهو في الصالة ،اساكن   امطمئن  

لكن  ((وما فاتكم فاقضوا)) :وجاء ،كثراألوهذا رواية  ((فأتمواوما فاتكم  -يعني مع اإلمام- أدركتم فصلوا
يستدل بها على أن ما يدركه المسبوق هو أول صالته، وما يقضيه هو آخر صالته، ما و  ((فأتموا)) :األكثر

تكبر فتكون لك هي الركعة األولى، ثم تقضي بعده  ، جئت واإلمام في الركعة الرابعةيدركه المسبوق أول صالته
 لى هذا.إ اتي بالثالثة والرابعة، استناد  ثانية، ثم تجلس للتشهد، ثم تأال

الته، وبها يقول الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المصلي هو آخر ص ))وما فاتكم فاقضوا(( :على الرواية األخرى 
دل به من صورة ولكل من الطرفين ما يست فاقضوا(()): ألنه أول صالته، يستدلون برواية وما يقضيه الذي فاته؛

من فاته ثالث ركعات متى يجلس للتشهد  "فأتموا"معنى هذا الكالم؟ الذي يقول:  ماالصالة، من صورة الصالة، 
األول على القول اآلخر؟ يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد األول، ثم بعد ذلك يجلس وال يتشهد التشهد األخير؛ 

ى كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم، وهم يتنصلون عنها، ، علاء  ألنه أدركه، إنما يقضي ما فاته، يقضي قض
تشهد مع اإلمام، وال  ،سلم بدون تشهد؛ ألنه أدرك التشهدي :ما يقولون بها، ما في أحد من الحنابلة والحنفية يقول

دة من فاته ثالث ركعات أنه ما يجلس التشهد األول إال بعد أن يأتي بركعتين، الصورة واح :فيهم من يقول
يظهر في االختالف في المقروء، يعني إذا أدرك مع اإلمام ركعة يكبر تكبيرة اإلحرام ويستفتح  الذيعندهم، لكن 

ما يدركه آخر صالته، متى يتورك؟ يتورك مع تورك اإلمام، مع بأن على القول  ،يقرأ سورةو ويقرأ الفاتحة، 
المسبوق هو أول صالته، تتغير الصورة لو قيل  اإلمام، نعم يتورك مع اإلمام، لكن المرجح هو أن ما يدركه

بمقتضاها القول الثاني، لكنهم ال يلتزمون به، منهم من يقول: ما يدركه هو أول صالته في األفعال ال في 
، بما أدركه مع اإلمام، ..مما فاته من قراءة في الركعة بدال   األقوال، بمعنى أنه يأتي بالفاتحة وسورة فيما يقضيه

وأدرك الفاتحة ما يستطيع أن يقرأ سورة، والرابعة كذلك يقرأ الفاتحة فقط،  أدرك اإلمام بعد التشهد األول ذايعني إ
وهو مشروع له أن يقرأ الفاتحة وسورة، يقول: يقضيهما في الركعتين األخريين، فيكون ما يدركه أول صالته في 

 األفعال دون األقوال، لكن التفريق يحتاج إلى دليل.
هو أول صالته، ومثله صالة الجنازة، وهذا يشكل على كثير من فحال المرجح أن ما يدركه المسبوق  وعلى كل

وهذا يقرأ الفاتحة فقط، وهذا يطيل  ،ن من صالة الجنازة، واإلمام بعد التكبيرة الثالثة يطيلاالناس، فاته تكبيرت
 ؟النبي ويستغل الوقت قبل أن ترفع الجنازة يكبر ثانية ويصلي على أم يقرأ الفاتحة فيسكت ؟ماذا يفعلالدعاء، 

ثة ثم إذا سلم يكبر ثال -عليه الصالة والسالم-يقرأ الفاتحة ويسكت، ثم إذا كبر اإلمام الرابعة يصلي على النبي 
 ثم يكبر رابعة ويسلم وهكذا، نعم؟ ،رفع يستعجلإن كان ي فيدعو للميت، هذا إذا حصل ظرف

 .طالب:.....
{يأتي القضاء بمعنى األداء،  ((فاقضوا))........   .[( سورة فصلت31)] }َفَقَضاه نَّ َسْبَع َسَماَوات 

 ......:.طالب
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{ ،ال اَلة { [( سورة فصلت31)]}َفَقَضاه نَّ َسْبَع َسَماَوات  َيتِّ الصَّ َذا ق ضِّ َيتِّ نعم  [( سورة الجمعة30)] }َفإِّ َذا ق ضِّ }َفإِّ
وا{ ر  اَلة  َفانَتشِّ هل معنى هذا أنه ما ينتشر إال من فاتته الصالة ثم قضاها؟ نعم، إذا  [معة( سورة الج30)] الصَّ

 قضيت يعني فرغ منها أداء  أو قضاء .
 عن المازني ثم األنصاري  صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن مالك عنوحدثني "

 أبا أن أخبره أنه -انت أمه عند أبي سعيدبي سعيد، وكفي حجر أ اعبد هللا بن عبد الرحمن وكان يتيم  - أبيه
، اآلن والبادية الغنم تحب "والبادية الغنم تحب أراك إني": -أي لعبد هللا بن عبد الرحمن– له قال الخدري  سعيد

هو يحب البادية من أجل الغنم أو على سبيل االستقالل؟ يعني ما هو يحب البادية من أجل الغنم، يعني يلزم 
، وعلى كل من أجل الغنم وه قالوا: ما عنده غنم، ويحب األمرين، لكن أحدهما من لوازم اآلخر، البادية ولو كان

؛ ألن الجهة قد تنفك، تنفك الجهة، يحب الغنم وهي في بيته البادية حال سواء  كان يحب الغنم بمفردهها أو يحب
 أو غنمك في كنت فإذا" أجل الغنم،، يحب البادية ولو لم يكن له فيها غنم، وقد يحب البادية من ةفي الحاضر 

فيه استحباب أذان  "بالنداء صوتك فارفع" علمت بدخول وقتها،أي أ   "لصالةبا فأذنت" شك أو تنويع، "باديتك
، وهو الراجح عند الشافعية أن المنفرد إذا كان في مكان بحيث ال يسمع اواحد   االمنفرد؛ ألنه يخاطب شخص  

يعني غاية صوته،  "المؤذن صوت مدى يسمع ال فإنه ،فارفع صوتك بالنداءفأذنت بالصالة "األذان يؤذن، 
 شهد إال وال شيء"يشمل الحيوان والجماد، وهو من العام بعد الخاص،  "شيء وال إنس وال جن" نهاية صوته،

ن قال بعضهماوالشيء هذا يشمل المالئكة أيض   ،"القيامة يوم له نهم : أنهم يدخلون في الجن لعموم اجتنا، وا 
بعضهم يقول:  "وال شيء"األبصار، لكن دخولهم في العموم األعم وهو الشيء أظهر،  خفائهم واختفائهم عنو 

، وجاء في فضل "إال شهد له يوم القيامة"، "يشهد له كل رطب ويابس" :الجماد ما يشهد، جاء في بعض الروايات
صلى هللا - هللا رسول من سمعته" :سعيد أبو قال"يوم القيامة،  اأطول الناس أعناق   األذان أحاديث كثيرة، وهم

يعني سمع األمر برفع الصوت، أو الترغيب برفع الصوت، أو  ؟؟ سمع الحديث كامال  ماذاسمع ، "-عليه وسلم
ح فِّ اأْل وَلى{سمع الحديث من أوله،  }َقْد المشار إليه من أول السورة أو من  [( سورة األعلى35)] }إِّنَّ َهَذا َلفِّي الصُّ

عليه الصالة -إن الحديث كله سمعه من الرسول  :مقتضى قول من يقولوهنا سمعته  [( سورة األعلى34)] َأْفَلَح{
نم والبادية فإذا كنت في إني أراك تحب الغ"قال ألبي سعيد:  -عليه الصالة والسالم-مقتضاه أن النبي  -والسالم
-مل، سمعته يعني سمعت كل ما تقدم من رسول هللا ؛ ألن الضمير يحتاحتمال أورده بعضهم نعم، هذا بادية.."

 ، لكن الظاهر أنه سمع الحث على األمر، الحث على رفع الصوت باألذان وتعليل ذلك.-صلى هللا عليه وسلم
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عنوحدثني "
ال ه ((الشيطان أدبر -ذن لهاأ  يعني - للصالة نودي إذا)) يَن  ناك شياطينإبليس، الشيطان األكبر، وا  }َشَياطِّ

} ن ِّ نسِّ َواْلجِّ هل يرد في مثل هذا شياطين اإلنس؟ إما الشيطان األكبر أو أتباعه وأعوانه  [( سورة األنعام331)] اإلِّ
 ، نعم؟من الشياطين

 ......:.طالب
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كما قال بعضهم؛ ألنه بالذكر واالستعاذة واألذان تتخلص من  الجن هم األذان، هم شر من شياطينما يطرد نعم،
سمية وهي جملة ا (له ضراط) بدون واو ((ضراط له ))أدبر الشيطان؟! نعم، شياطين الجن، لكن شياطين اإلنس

 يسمع ال حتى)) هو الضمير، له ضراط،و لوجود الرابط بين الحال وصاحبه و بدون وا ، نعم حاليةاحالية أيض  
ن قال بعضهم ،والضراط حقيقي ((نداءال إنه ضراط معنوي، لكن األصل  :وال يمنع من الحقيقة هنا مانع، وا 

بما يسمع، أو لكي ال يسمع األذان من أجل يشوش على ما يسمع، أو يحصل له ذلك  ااستخفاف   يالحقيقة، وحقيق
 حتى ،أقبل -فرغ منه ،يعني انتهي- النداء ضيق   فإذا ،حتى ال يسمع النداء))دون قصد منه، لعظم ما يسمع، 

قال : حي على الصالة في أذان الصبح، أقيمت الصالة، وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب هنا قول ((ثوب إذا
 :أن المراد قول وزعم بعضهمالصالة خير من النوم"  :الخطابي: "ال يعرف العامة من التثويب إال قول المؤذن

، الصالة خير من النومإال من التثويب يعرفون العامة ال إن ، قال الخطابي: حي على الفالح ،حي على الصالة
ع إلى وعلى كل حال التثويب هنا الرجوع، أصله من ثاب أي رجع والرجوع إلى اإلعالم تثويب، ويكون الرجو 

فرغ قضيت اإلقامة و - التثويب قضي إذا حتى ،أدبر حتى إذا ثوب بالصالة))اإلعالم بأي شيء؟ باإلقامة، 
كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين، والقاضي عياض له  ،يخطر بكسر الطاء ((ريخطِّ  حتى أقبل -منها

وهو من أعظم  ( على الصحيحين والموطأ،)مشارق األنوار على صحاح األخبار :كتاب نفيس في الباب اسمه
معناه  ((حتى يخطر))ل، لكن سه ،مشقة يسيرة اروف عنده على طريقة المغاربة فيهكتب الغريب، نعم ترتيب الح

 وال يبقى بحيث ،ما يخطر على البال :جمع خاطر، والخاطر :يوسوس، يلقي على المصلي الخواطر، الخواطر
ألن الخاطر والهاجس من مراتب القصد، هذه الخواطر أول مراتب القصد، فيلقي عليه من الخواطر حتى يزول؛ 

ادت يأتي بعد ذلك الهم، ثم رددت صارت حديث نفس، ثم إذا ز تصير هواجس، والهواجس جمع هاجس، ثم إذا ت
 العزم.

 مراتبببب القصبببد خمبببس  هببباجس ذكببببروا          
 يليببببببببببببه هببببببببببببم  فعببببببببببببزم  كلهببببببببببببا ر فعببببببببببببت

            ج

   فخبببببببباطر  فحببببببببديث الببببببببنفس فاسببببببببتمعا 
 إال األخيببببببببر ففيببببببببه اإلثببببببببم قببببببببد وقعببببببببا

 
 

ثم تتطور تصير حديث نفس  ،رر تصير هواجسوهو في أول األمر يبدأ بالخواطر، ثم تتك ،هذه مراتب القصد
تردد إلى أن يخرج من صالته وما عقل منها شيء، وهذا يرضى به الشيطان إذا عجز عن أن يثنيه عن وت

 ؟يحول بين المرء ونفسه، بين المرء وقلبه، نعم ،يعني يعرض ((ونفسه المرء بين حتى يخطر))الصالة بالكلية، 
 طالب:......

ا شيطان، الوضوء له شيطان وهكذا، على كل حال أهل العلم يختلفون في مثل هذا هل هو الصالة لهيا أخي 
بين المرء ))، نسأل هللا العافية، المقصود أن هذا عمل الشياطين ؟الشيطان األكبر أو أحد جنوده ممن وكل به

 لشيطان ما ال يفيده،وهذا شيء مجرب إذا صف اإلنسان في الصالة ذكره ا ((كذا اذكر ،كذا اذكر :يقول ونفسه
يذكره نكت فيجعله يضحك في الصالة، وهذا  اما ال يفيده، أحيان  ب، لكن يذكره فعل يعني لو يذكره بشيء يفيده ما

ن يرتبط بربه، ويحسن كثير، يعني اإلنسان، هذا شيء ما هو في مقدور اإلنسان، إال أن اإلنسان ينبغي أ
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ال إذا ترك لنفسه الحبل على ال، يصلح ما بينه وبين ربه فيحفويصلح ويخلص غارب صار ظه من هذه األمور، وا 
من أكثر  ؟يمنع أن ترد عليه في وقت الصالة ما الذي ،خارج الصالة ، ال يلقي لها باال  ال يلقي لهذه األمور شيئ ا

فإذا حصل له شيء خارج الصالة ذكره به في داخل  ،خطر عليه، خطر على القلب من اعتاد شيئ ا ،من شيء
قف أو يذكره بمو  ،الصالة، ويحرص على شيء يبطل صالته، اذكر كذا، اذكر كذا، قد يذكره بمعصية سابقة

 قديم، نعم ليفسد عليه صالته، أقل األحوال أن يشغله عن صالته فيخرج منها وليس له من األجر شيء.
، فقال له: في مكان ونسيه : إنه وضع شيئ ايذكر في هذا المقام عن اإلمام أبي حنيفة أنه جاء له شخص وقال

مثل ؟ نعم، اآلن في ماذاباعث عليها الأن يكون الصالة  ؟يصدر من مثل هذا اإلمام، يعني هل مثل هذا صل   
 ،يصير الرجل ((الرجل يظل حتى ،يذكر يكن لم لما ،اذكر كذا، اذكر كذا))نعم،  ؟معنى صل    ماهذا الكالم 

)إن( هذا نافية،  ((؟صلى كم يدري  إنالرجل ))يعني ينسى  ((ليض)): في بعض الروايات ،بالظاء المشالة
وهذا  ؟ما يدري هل صلى ركعة أو ثالث أو أربع ؟حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى ؟ال يدري كم صلى :يعني

نك فعلت كذا في صالتك، فعلت صلى بجانبه يقوم منهما قال له: إ يوجد، بعض الناس ما يصدق أن جاره الذي
يدري، ما في شك أن الغفلة  ال ..؟، كيف؟كيف تحرك ؟ما يدري ماذا حصل له ؟ا يدري كيف صلىكذا؛ ألنه م

أما كونه ما يدري هذا ظاهر، تجد اإلمام خلفه صفوف ثم يخطئ ال تجد  ،استولت على قلوب كثير من الناس
 يدري، الرأ اإلمام؟ ماذا ق ،ممن يصلي خلف اإلمام الصالة الجهرية اسبحان هللا، ولو تسأل كثير   :من يقول

 مرتبطين به.المن أجل الناس  اكثير من األئمة يهتم ويحتاط من أجل إتقان صالته إصالح   أصبح
فهذا من وسواس الشيطان، والشيطان يرضى إذا لم يستطع صرف اإلنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا 

 .وال بد أن يظفر بشيء ،س لهالركن األعظم من أركان اإلسالم، فإذا لم يستطع شوش عليه ووسو 
 ......طالب:

، هذا من التشريك، هذا من -عز وجل-ال يكون الناهز له على الصالة غير ابتغاء وجه هللا  ؟!عالج ليتذكر
قال: هللا  ماال ،منه  يريددخل  اغريم   رأىتشريك، مثلما شخص جالس في المسجد التشريك في العبادة، هذا 

 ، مثل هذا تشريك في العبادة.ذهب وتركهفائدة،  هفي ليسع يسلم يرك ،انتظر، انتظرهأكبر، 
إذا تغولت الغيالن فبادروا )) :جاء في الخبر ، من يسأل؟دينار بنسلمة  "حازم أبي عن مالك عنوحدثني "

 على أن األذان يطرد الشيطان. لت الغيالن فبادروا باألذان، دالنعم، إذا تغو  ((باألذان
هو الذي يروي عن سهل بن سعد، هناك أبو حازم يروي  ،دينار بنسلمة  ((حازم بيأ عن مالك عنوحدثني "

  ؟اسمه ، ماعن أبي هريرة
 ......:.طالب
 أبواب لهما يفتح ساعتان" :قال أنه الساعدي سعد بن سهل عن" نعم، هذا سلمة وذاك سلمان، ،سلمان
يقول ابن عبد البر: هذا ، "هللا سبيل في والصف ،للصالة النداء حضرة :دعوته عليه ترد داع وقل   ،السماء

من  ايعني أنه له حكم المرفوع، ويروى مرفوع  "، ومثله ال يقال بالرأي ،الحديث موقوف عند جميع رواة الموطأ
ساعتان يفتح لهما " ،-عليه الصالة والسالم-الطريق المذكور عن أبي سالم عن سهل بن سعد عن النبي 



15 
 

، في وقتهما، وليس في الساعتينإنما تفتح أبواب السماء  ،ال أنه تفتح للساعتينيعني فيهما،  "أبواب السماء
يعني أنها تفتح مائة وعشرين دقيقة، ال، الساعة  اعات الفلكية، الساعة ستون دقيقةالساعتان من الس المراد بهما

 دعا ساعة. :ق قلناأي أمر من األمور، يعني لو جلس يدعو خمس دقائ مقدار من الزمان يستغلها اإلنسان في
داع  وقل  "يعني هذه من أوقات مظنة اإلجابة،  "داع ترد عليه دعوته ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل  "

 م  تترتب عليه آثاره إن لم يوجد ثَ سبب يدل على أنها قد ترد، ومعلوم أن الدعاء سبب،  (قل  ) "ترد عليه دعوته
وله موانع، اإلنسان يحرص  ،وله آداب ،الموانع كثيرة، وللدعاء أسبابمانع، فإذا وجد مانع ما تجاب الدعوة، و 

على أن يطيب المطعم، وأال يدعو بإثم وال قطيعة رحم، وال يعتدي في الدعاء، وينظر إلى األوقات التي هي 
 مظنة إجابة، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم.

مظنة لإلجابة،  ابة، بين األذان واإلقامة أيض  ظنة لإلجاوقت األذان، وقت األذان م "حضرة النداء للصالة"
قل داع ترد "مظنة إجابة،  ا، هذه أيض  -عز وجل-أي قتال الكفار إلعالء كلمة هللا  "والصف في سبيل هللا"

مفهومه أنه قد ترد عليه، لكنه قليل نادر، ومنهم من يقول كابن مالك في التسهيل وغيره يقول: إن  "عليه دعوته
وعلى هذا البد من إجابة الدعوة هنا، ال بد من إجابة الدعوة، لكن األصل في  ،ي للنفي المحضقد تأت (ل  قَ )
 -مثل ما ذكرنا-( أنها في مقابل كثر، فالكثير الغالب تجاب دعوته، والقليل النادر ال تجاب دعوته، ومعلوم ل  )قَ 

 نع.تترتب عليه آثاره ما لم يمنع من ترتب هذه اآلثار ماو أن الدعاء سبب، 
 ".الشمس تزول أن بعد إال يكون  ال" :قال ؟الوقت يحل أن قبل يكون  هل ،الجمعة يوم النداء عن مالك وسئل"

له رأي في الساعات يناسب ذكره هنا، من راح في الساعة األولى، في الساعة  -رحمه هللا تعالى-اإلمام مالك 
ساعات لطيفة بعد الزوال، تبدأ  ى تبدأ هذه الساعات؟في الرابعة، في الخامسة، عند مالك مت ،الثانية، في الثالثة

يصير هو الراجح، نعم لما ابتلي به الخاص والعام، ال  يود أنمن الزوال، هذا ما فيه شك أنه كثير من الناس 
تجد اإلمام يدخل في المسجد الجامع الكبير ما فيه إال صف، ثم  ،عوام الناس أو طالب العلم، بل كثير :أقول

 ، كقربهم من الخطيب -جل وعال-أن الناس قربهم من هللا  :، وجاء في الخبرءإال والمسجد مليصالة تنتهي ال
 قبببببببببببببببرب بقبببببببببببببببرب والمباعبببببببببببببببد مثلبببببببببببببببه

 

 بعببببببببببببببببببد ببعببببببببببببببببببد حكمببببببببببببببببببة الببببببببببببببببببديان   
 ج
 

لصالة الصبح  خير، يوجد من يبادر، يوجد من كبار السن من يأتي -وهلل الحمد–على كل حال يوجد في األمة 
لكنه  -وهلل الحمد-الجمعة، ورأينا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس، يوجد وال ينصرف حتى يصلي 

اأدرك مل  اقليل، وكان كثير    يأتون إلى الجمعة مبكرين.  ينكثير  أناس 
 أن بعد إال يكون  ال :قال" ،يعني قبل الزوال "؟الوقت يحل أن قبل يكون  هل الجمعة يوم النداء عن مالك وسئل"

 ما في وقت الجمعة من أقوال. وعرفنا "الشمس تزول
))عليكم بسنتي وسنة مرنا باتباع سنته، وقد أ   ،-رضي هللا عنه-األذان األول الذي شرعه الخليفة الراشد عثمان 

األذان األول هل ، -رضي هللا عنه-ومنهم عثمان  عليها بالنواجذ(( االخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو 
نه ما يكون إال بعد الزوال نعم انتفت الحكمة : إمراده الثاني, أما األذان األول لو قلنا هو مراد مالك أو الثاني؟ 

 من أجل أن يتأهب الناس لصالة الجمعة. وهمنه، 
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 في يبلغني لم" :فقال ؟الصالة تقام حين الناس على القيام يجب ومتى ،واإلقامة األذان تثنية عن مالك وسئل"
فرادى، ورأي مالك أن  "تثنى ال فإنها اإلقامة فأما" األذان، هو شفعو  "عليه الناس تأدرك ما إال واإلقامة النداء

جميع جمل اإلقامة فرادى، حتى هللا أكبر مرة واحدة، أشهد أال إله إال هللا مرة واحدة، وهكذا، وأما األذان فهو 
األذان شفع، وجميع جمل  مفهومه أن جميع جمل "ويوتر اإلقامة ،أمر بالل أن يشفع األذان"مشفوع لحديث: 

 عليه يزل لم الذي وذلك" ووجود الشفع في جمل اإلقامة، اإلقامة وتر، لكنه أغلبي لوجود الوتر في جمل األذان،
عليه الصالة -ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أن النبي  "الصالة تقام حين الناس قيام وأما ،ببلدنا العلم أهل

))إذا يعني متى يقوم المأموم؟ إذا رأى اإلمام،  ة فال تقوموا حتى تروني(())إذا أقيمت الصالقال:  -والسالم
قد قامت  (قد)وجاء في البيهقي وغيره استحباب القيام عند كلمة  أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((

 أهل عليه يزل لم الذي وذلك"يقول:  الصالة، لكنه خبر ضعيف في إسناده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف،
 أسمع لم "له يقام بحد ذلك في أسمع لم فإني، الصالة تقام حين الناس قيام وأما -يعني المدينة– ببلدنا العلم
، بعض الناس يحتاج حتى الناس طاقة قدر على "الناس طاقة قدر على ذلك أرى  أني إال" له يقام بحد ذلك في

شط من عقال، يتفاوت الناس، بعض نكأنما ي -ما شاء هللا-ينهض ويتعدل في الصف إلى وقت، وبعضهم 
إال أني أرى "له وقت حتى يتعدل، يقول:  يحتاجالناس لو يقال له: ال تقوم حتى ترى اإلمام تفوته تكبيرة اإلحرام، 

يعني ، "واحد كرجل يكونوا أن يستطيعون  وال -صحيح- والخفيف الثقيل منهم فإن ،ذلك على قدر طاقة الناس
ب به الخفيف، وال يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذا، إال أنه حكم في هذا ما ما يطالب الثقيل بما يطال

  .))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((من قوله:  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه 
 مجزئ  ذلك" :مالك قال ؟يؤذنوا وال يقيموا أن فأرادوا ،المكتوبة يجمعوا أن أرادوا حضور قوم عن مالك وسئل
أو صالة الجماعة؟  ن يقيمو  :المكتوبة ن َجم  عوا؟ هل المقصود يجمعو ي   أمكيف يجمعوا المكتوبة؟ يْجَمعوا  "عنهم
ها مجموعة مع ما قبلها ومع ما بعدها، هل هو من التجميع بمعنى إقامة الجماعة، أو من الجمع الذي هو نيقيمو 

ر يعني كلهم متوافرون موجودون ال يحتاجون حضو  "حضور قوم عن مالك وسئل" ضم الصالتين إلى بعض؟
ن لة، مجموعة في رحلة، لكنهم مجتمعو في غير مسجد، يعني شباب في رح اوهم أيض   ،إلى نداء، غير متفرقين

قال  ؟يؤذنوا وال يقيموا أن فأرادوا" اسمعوا كالم مالك: ن، يحتاجون إلى أذان إلقامة الجماعة؟و كلهم، حاضر 
أو  ،يكفي؛ ألن األذان ليس بشرط في صحة الصالة، على الخالف في وجوبه ،يجزئ  "مالك: ذلك مجزئ عنهم
نما يجب النداء في مساجد الجماعات"أنه من السنن المؤكدة،   "الصالة فيها تجمع التي"الجماعات  مساجد "وا 

 هم لحضور الجماعة بواسطة األذان.تصلى فيها الجماعة، لكي يتم دعاؤ  يعني التي
 ودعائه اإلمام على المؤذن تسليم عن مالك وسئل "إياه ودعائه ،اإلمام على المؤذن تسليم عن مالك وسئل"

 في كان التسليم أن يبلغني لم" :قال ؟عليه سلم من أول ومن"، -رحمه هللا-، هذا شيء موجود في وقته إياه
عليه -األول في عهد النبي يعني ما بلغني أن هذا التسليم الموجود في زمنه، موجود في الزمان "، األول الزمان

والغالب  ،وعهد خلفائه الراشدين، التسليم يؤذن المؤذن فإذا حان وقت اإلقامة يذهب إلى اإلمام -الصالة والسالم
السالم عليكم، السالم  ن يصلون بالناس، ثم يقف عند بابههم الذي ؟ األمير، نعم، هو األمير،َمنأن اإلمام هو 
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 أن يبلغنيلم "لمه بها، فارتبط السالم هذا باإلعالم باإلقامة، واإلمام مالك يقول: ويع ،عليكم، يؤذنه بالصالة
والسالم عليه واستئذانه، فهذا لم يكن  ،أما تكلف المؤذن الوقوف بباب األمير "األول الزمان في كان التسليم
باإلقامة،  -يه الصالة والسالمعل-يؤذن النبي  ، أما استئذان اإلمام فمر بنا أن بالال  األول الزمان في اموجود  

 ، ينشغلون باألمور العامة فيحتاجون إلى من ينبهم، وهللا المستعان.-رضي هللا عنه-يعلمه بها، ومثله عثمان 
يعني متصور، متصور في  "أحد يأته فلم أحد يأتيه هل ،انتظر ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل: يحيى قال"

، أحد يأتيه هل انتظر ثم" أحد، يأتيهما ف ا،سجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر أحد  أطراف البلدان، يوجد م ،األطراف
 يعيد ال" :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس جاء ثم ،وحده وصلى ،الصالة فأقامفلم يأته أحد، 

 ،-شاء هللا تعالىإن -ألنه أداها كما أمر، واتقى هللا ما استطاع، وال يلزمه إعادة، وله أجر الجماعة  "الصالة
، هذه مسألة في بعض األماكن يكون صوت اإلمام ما يشجع على فراغه من الصالة "انصرافه بعد جاء ومن"

يبحثون عن األصوات المنشطة، نعم جاء اإلمام وأراد  ايسار   ايمين   ذهبون ، فالناس الجماعة يصالة التهجد مثال  
والمسألة مسألة  ؟ومن جاء معه يصلي ؟، هل يصلي وحدهاسار  وي اأن يشرع بالصالة ما فيه أحد، تفرقوا يمين  

مسجد؟ واحتمال أن يأتي بعد ذلك من  عن له يبحثنافلة، تصح فرادى وتصح جماعات؟ أو يذهب مع الناس 
 في المسجد أحد، يبقى ويصلي، نعم.يأتي وال يجد 

 جاء ثم ،وحده وصلى الصالة امفأق أحد يأته فلم أحد يأتيه هل انتظر ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئل"
 -فراغه من الصالة- انصرافه بعد جاء ومن ،الصالة يعيد ال :قال ؟معهم الصالة أيعيد فرغ أن بعد الناس
هو  ،ال يصلي معهم أتواصلى هذا المؤذن وحده، لما انصرف من صالته وجد جماعة  "وحده لنفسه فليصلِّ  

 "وحده لنفسه فليصل ،انصرافه بعد جاء ومن"فرادى؟  أمعة صلى وانتهى، أدى ما عليه، لكن هم يصلون جما
هذه مسألة وهي مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد، هذا جار على أصل، أصل لإلمام مالك أن المسجد 
الذي له إمام راتب ال تصلى فيه الجماعة مرتين صالة واحدة، وبهذا قال الثوري، والجمهور على خالفه، أنه ال 

عند أهل العلم أن تقام الصالة مرتين في مسجد واحد، للحاجة، أما في آن واحد فال، ال يجوز مانع من أن 
تصلى الصالة جماعة ألكثر من جماعة في آن واحد؛ ألن هذا يخالف الهدف الشرعي من شرعية الجماعة، 

ودليل على أصل  ))من يتصدق على هذا؟((حديث:  ؛جماعة اصلو  لكن لو جاء مجموعة فاتتهم الصالةنعم، 
 .ةشرعية إعادة الجماع

 ،بذلك بأس ال" :فقال ؟غيره بإقامة يصلوا أن فأرادوا تنفل ثم لقوم أذن مؤذن عن مالك وسئلقال يحيى: "
قامة إقامته : انتظروا حتى منتظرين، قالوا لسنانصلي،  نريد أن :أذن واستعجل الجماعة، قالوا "سواء غيره وا 
قامة إقامته ،بذلك بأس ال"المانع؟ يقول:  ماو  ،ويقيمشخص آخر من الموجودين قالوا: يقيم غيره، يأتي  ،يقيم  وا 
ال فرق بينه وبين غيره في اإلقامة، وبهذا قال أبو حنيفة يعني مع مالك، وقال الليث والثوري  "سواء غيره

حارث البن لحديث عبد هللا  ؛والشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم
فال ينبغي أن يفتأت عليه في ذلك، لكن لو عرف من عادته أنه ما يتأثر،  ))من أذن فهو يقيم(( :الصدائي وفيه

قبل أهله، وخرج قال ، أو دعي من ، فلما حان وقت اإلقامة احتاج إلى الدورة مثال  فأذن وجلس يقرأ القرآن مثال  
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ال األصل أن من أذن فهو يقيم، وأقيمت الصالة أنه من عادته أ منتظرين، ويعرفون  لسنا :الناس نه ما يتأثر، وا 
 .-إن شاء هللا-من دون رأيه ال بأس 

 تزل لم" يؤذن بليل(( ))إن بالال  يعني لحديث:  "الفجر قبل لها ينادى الصبح تزل لم" :مالك قالقال يحيى: "
 ."وقتها يحل أن بعد إال لها ادىين نرها لم فإنا الصلوات من غيرها فأما ،الفجر قبل لها ينادى الصبح

لماذا؟ ألن األذان إعالم بدخول الوقت، واألذان قبل دخول الوقت ال شك أن فيه تشويش، وفيه تعريض لصالة 
ت احتمال ، فلو أذن قبل الوقساء في البيوت سمعوا األذان يصلون ن، النو بعض الناس للبطالن، النساء والمعذور 

 للبطالن. متهيعرض صالف ،أن يصلي ناس بأذانه
 :فقال ،انائم   فوجده الصبح لصالة يؤذنه الخطاب بن عمر إلى جاء المؤذن أن بلغه أنه مالك عنوحدثني "
 ،-رضي هللا عنه-يخاطب عمر  ،، ما هو في األذان-رضي هللا عنه-يخاطب عمر  "النوم من خير الصالة"
ا ليست هذا يدل على أنه ،الصبح نداء في يجعلها أن عمر فأمره "الصبح نداء في يجعلها أن عمر فأمره"

لكنها محفوظة مرفوعة في أذان أبي محذورة وبالل في  ،-عليه الصالة والسالم-عنه  مرفوعة، يعني لم تثبت
 صالة الصبح خاصة، محفوظة في أذان بالل وأبي محذورة في صالة الصبح، الصالة خير من النوم.

 -مالك بن أبي عامر األصبحي- أبيه عن مالك بن -نافع– سهيل أبي عمه عن مالك عنوحدثني يحيى "
على ما  ، يعني فإنه باق  بالصالة النداء إال "بالصالة النداء إال الناس عليه أدركت مما اشيئ   أعرف ما: "قال

كان عليه لم يدخله تغيير، ثم بعد ذلكم دخله التغيير، فزيد جمل، وزيد بدع، وزيد أذكار، قبل األذان وبعد 
 وفي أثناء األذان، وهللا المستعان. ،ناألذا

، "المسجد إلى المشي فأسرع بالبقيع وهو اإلقامة سمع عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنوحدثني "
يقولون: أسرع، لكنه بدون جري، يعني هذا على كالمهم ال ينافي السكينة والوقار، إذا أقيمت الصالة، إذا ثوب 

فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم  ،))عليكم بالسكينة والوقاروأنتم تمشون، و -اإلسراع نعم، نهي عن- للصالة فأتوها
نعم فاإلسراع منهي عنه، ابن عمر أسرع، أسرع يعني أكثر من عادته، لكنه ال يصل إلى الحد المنهي فأتموا(( 

 عنه.
 سم.
 :وضوء غير وعلى السفر في النداء :باب

 أحسن هللا إليك.
 :وضوء غير وعلى السفر في النداء باب: -رحمه هللا تعالى-يحيى قال اإلمام 

 أال :فقال ،وريح برد ذات ليلة في بالصالة أذن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن
 ذات باردة ليلة كانت إذا المؤذن يأمر كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن" :قال ثم ،الرحال في صلوا
 ((.الرحال في صلوا أال)) :يقول رمط
 في إال السفر في اإلقامة على يزيد ال كان -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن

 ".إليه الناس يجتمع الذي لإلمام األذان إنما" :يقول وكان ،ويقيم فيها ينادي كان فإنه ،الصبح
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ن ،فعلت وتقيم تؤذن أن شئت فإن سفر في كنت اإذ: "له قال أباه أن عروة بن هشام عن مالك عن  شئت وا 
 ".تؤذن وال فأقم
 ".راكب وهو الرجل يؤذن أن بأس المالك: " قال
 يمينه عن صلى فالة بأرض صلى من: "يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن
 ".الجبال أمثال المالئكة من وراءه صلى أقام أو الصالة وأقام أذن فإذا ،ملك شماله وعن ملك

في السفر، وهو ما يقابل الحضر من  يعني األذان "السفر في النداء :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من  ااإلسفار، وهو البروز والظهور؛ ألن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد، ومنه قيل لمن أبدت شيئ  

 ه.سافرة؛ ألنها أبرزت ذلك وأظهرت :محاسنها
ولم  "وعلى غير وضوء" :قال ابن عبد البر في االستذكار: هكذا عن يحيى في ترجمة الباب "وضوء غير وعلى"

، يعني من رواة الموطأ فيما علمت، وال في الباب ما يدل على ذلك، يعني ما في ما يتابعه أحد على هذه الزيادة
على غير " :، ولو كان في مكان قولهاى ذلك أيض  يدل على الوضوء لألذان، وال عدمه، وال في الباب ما يدل عل

، أو أذان االنداء في السفر وراكب   :؛ ألنها مسألة في الباب مذكورة، يعني باباكان صواب   اواألذان راكب   "وضوء
ما أشبه ذلك، وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، يعني حديث مالك عن ابن عمر، أن  وأ ،الراكب

مر أذن بالصالة في ليلة ذات برد وريح، يقول ابن عبد البر: وليس في حديث مالك هذا أنه كان عبد هللا بن ع
هذا كالم ابن عبد السفر، وقد روي أن ذلك في السفر"، النداء في  :في السفر، ولكنه قيده بترجمة الباب، باب

 البر.
ون، ألف، نون، بضجنان، وهو ضاد، جيم، ن ؛في صحيح البخاري أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان

، على ، خمسة وعشرون ميال  بمكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميال  جبل على بريد 
، الفرق كبير، م ستة عشر ميال  نع ؟بينهم فرق؟ البريد كم؟ يعني ستة عشر بريد من مكة، خمسة وعشرون ميال  

 نعم.
وعرفنا أنه  "وريح برد ذات ليلة في بالصالة أذن عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنحدثني يحيى "يقول: 

 كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إن" :قال ثم ،الرحال في صلوا أال :فقال" كان بضجنان، يعني مسافر،
 ."((الرحال في صلوا أال)) :يقول مطر ذات باردة ليلة كانت إذا المؤذن يأمر

لمنزل والمسكن، طيب المسافر ما له منزل وال مسكن كيف يصلي في الرحال؟ رحله والرحال: جمع رحل، وهو ا
 ما يستصحبه من متاع في السفر يصلي عند رحله، عند متاعه.

))أال صلوا في جاء في البخاري يقول: على إثره، يعني على إثر األذان:  ))أال صلوا في الرحال((يقول: 
ذا كان على إثر األذان يع الرحال(( ني بعده، بعد األذان، فعلى هذا إذا فرغ من األذان بجميع جمله قال: أال وا 

صلوا في الرحال، في رواية مسلم: كان يقول في آخر ندائه، ال يلزم أن يكون بعده، في آخر ندائه، استظهر ابن 
من  بدل ))أال صلوا في الرحال((البن خزيمة وهو صحيح من حيث المعنى كالمهم، أن قوله:  احجر تبع  

من أن يقول: حي على الصالة، حي على الفالح، يعني تعالوا إلى الصالة، نعم هلموا إلى  الحيعلتين، يعني بدال  
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ألنه لو قال: حي على  المعنى صحيح؛ الصالة، نعم، يقول بدل ذلك: أال صلوا في الرحال، هو من حيث
هلموا إلى الصالة، وال  ،لصالةإلى ا واتعالمعنى  ا،الصالة حي على الفالح، أال صلوا في الرحال، صار تناقض  

لنعلم  ،؟ لنحضر إلى الصالةلماذامعقولة، النداء  ا، صلوا في رحالكم، نعم، الكالم على أنه العبادة أيض  أتون ت
تناقض، ما يلزم عليه  ه، نقول: ال، ألن المعنى واحد، لكن ما في-رحمه هللا تعالى-الوقت، هذا كالم ابن خزيمة 

ستظهره ابن حجر، وال شك أنه ، هذا التناقض بعينه، هذه وجهة نظر من؟ ابن خزيمة واتأتون الوا وال تناقض، تع
تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصالة، أقبلوا إلى  :يعني ؟معنى حي على الصالة مايعني ظاهر من حيث المعنى، 

أال  :على إثره -الصحيحفي -ثره يقول الفالح، سبب الفالح الصالة، أال صلوا في الرحال، ما في إال إنه على إ
صلوا في الرحال، صحيح ذكرنا برواية فإذا جئت على حي على الصالة فقل: أال صلوا في الرحال، صلوا في 

 نعم وهو فيها نص، نعم. ؟رحالكم، هذا مجرد استظهار من ابن حجر، كيف
ة في السفر والحضر، يعني صنيع والجمهور على أنه مطلق عند الحاج ،وظاهر خبر ابن عمر وهو في السفر

ابن عمر في السفر، والجمهور على أنه ال يقتصر على السفر، بل يقول المؤذن: أال صلوا في رحالكم في 
 الحضر والسفر عند الحاجة، وهذا قول الجمهور.

 على يزيد ال "السفر في اإلقامة على يزيد ال كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنوحدثني " :يقول
 اإلقامة على يزيد ال"؛ ألنه ال معنى للتأذين إال ليجتمع الناس يعني من وجهة نظر ابن عمر، السفر في اإلقامة

يعني  "فيها -يعني يؤذن- ينادي كان فإنه الصبح في إال" لعدم وجود من يجتمع بسبب األذان، "السفر في
فيقظون باألذان، وما  ،يحتاجون إلى من يوقظهمالصبح تختلف عن غيرها؟ الصبح الناس نيام، أو جلهم نيام، ف

هم مستيقظون، فال يحتاجون إلى تأذين، وهذا موقوف،  ، في غير الصبح من األوقاتذلك هم مستيقظون  عدا
 إنما، "إليه الناس يجتمع الذي لإلمام األذان إنما" :يقول وكان للشعيرة، اإظهار   "ويقيم فإنه كان ينادي فيها"

 .إليه الناس يجتمع لذيا لإلمام األذان
أو ركب عليهم أمير فينادي بالصالة  يح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيشوفي رواية عبد الرزاق بإسناد صح

ليجتمعوا إليها، وأما غيرهم فإنما هي اإلقامة، وحكي نحوه عن مالك، يعني ال يؤذن إال في هذه الحاالت، إذا 
 ال فال.أذن وا   أناس متفرقون يجمعهم األذانوجد 

وعليه األئمة الثالثة وغيرهم مشروعية األذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في  ،والمشهور من مذهبه
في صحة الصالة، إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم  اسفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصالة، ولعله كان يراه شرط  

وعامة أهل العلم على أنه ليس بشرط، فرض كفاية،  لصحة الصالة، افأعد الصالة، لكن هذا إذا كان شرط  
، وقاتلهم اإلمام على واومنهم من يقول: سنة مؤكدة، وال شك أنه شعيرة من شعائر الدين، إذا تركه أهل بلد أثم

ألن الجهة منفكة، وهو أمر خارج الصالة،  ؛تركه، وكذا بقية الشعائر، ولكنه مع هذا اإلثم الصالة ال أثر له فيها
 .العبادة على ه إذا عاد عادت المخالفة والنهي إلى أمر خارج، ال يؤثر هذاألن
 


